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  212-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:33(  ؟. الحاكم على الخروج يجوز وھل البواح الكفر معنى عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:04:15(  ؟.بغاة أو خوارج المكي الحرام المسجد في قتلت التي جھيمان جماعة ھل - 2

  ) 00:09:20(  ؟ حنيفة Fبي احتراماً  الفجر في يقنت لم و حنيفة أبي مسجد إلى الشافعي ذھاب قصة صحة ما - 3

  ) 00:09:56(  ؟ اKثار لرؤية الكنيسة دخول حكم ما - 4

  ) 00:11:38(  ؟ الص�ة في اليسرى على اليمنى وضع في اNمام المأموم يتابع ھل - 5

  ) 00:17:32(  ؟ اFعمال بعض ويقضي يعتمر أن ينوي وھو الميقات جاوز من حكم ما - 6

  ) 00:19:15(  ؟ رمضان صيام يستِطع ولم بمرض أصيب من يفعل ماذا)  الھاتف عبر أسئلة(  - 7

  ) 00:22:01(  ؟ صائم وھو ناسياً  شرب أو أكل من حكم ما - 8

  ) 00:39:56. (  الزفاف آداب في الغماري على الشيخ رد عن استفسار - 9

  ) 00:45:04(  ؟ الص�ة الحديث في المذكورة الث�ثة اFمور تقطع متى -  10

ر يكون كيف -  11   ) 00:47:08(  ؟ الص�ة في التخصُّ

  ) 00:50:02. (  العصر سورة تدبر في الشافعي ك�م معنى عن استفسار -  12

  ) 00:50:20..! " . (  حي وأنا الدين أيسقط"  بكر أبي قول عن استفسار -  13

  ) 00:50:29(  ؟.وسلم عليه هللا صلى النبي عن موسى أبو رواه الذي) اFمين المسلم الخازن( حديث توضيح -  14

  ) 00:52:21(  ؟ الصالحين أيدي تقبيل حكم ما -  15

  ) 00:53:28(  ؟.حديث"  إمعة أحدكم يكون j: "  ھل -  16

  ) 00:53:43(  ؟ الحديث معنى نوبيا الصحي بالحجر يسمى لما الحديث بھذا الشيخ واستشھاد الطاعون حديث في سؤال -  17

  ) 00:54:24(  ؟ حديث 000"  وسلم عليه هللا صلى الرسول على يُصلَّي حتى محجوب دعاء كل: "  ھل -  18

  ) 00:54:37(  ؟.جماعياً  يكون للميت الدعاء ھل -  19

  ) 00:54:52(  ؟.حديث) عصاه فكأنما جھل على هللا َعبَدَ  من: ( ھل -  20

  ) 00:56:12(  ؟. الص�ة تارك أم النصراني:  ذبيحته من باFكل اFولى أيھما -  21

  ) 00:57:02(  ؟.اFضحية ذبح في التوكيل يجوز ھل -  22

 ) 00:58:17(  ؟ حديث"  الخالق معصية في لمخلوق طاعة j"  ھل -  23
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

يف ذلك جند العلماء يومئٍذ ما قابلوا داللة النهج باخلروج عليهم ألم صحيح جاء بأمٍر منكر لكن  ... :الشيخ 
ملوت والقتل وما خرجوا عليهم، وهنا اآلن ما جاء كفًرا بواًحا، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن ورمبا ا

حنن بعد أن تبني لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض األمثلة، هناك فائدة فهم هذا احلديث يف هذا العصر حيث 
ال بيعة، أنا أعتقد أن الذين يثريون هذا السؤال وأمثاله هم من اجلماعة اخلوارج احملدثني، هم حيملون الفكر 

  .بنته مجاعة مسوا حبق أو بباطل جبماعة الكفر واهلجرة نعم اجلديد الذي ت
  .التكفري واهلجرة  :السائل 
التكفري واهلجرة  آه ، هؤالء يريدون أننا نرى اآلن الكفر البواح من الكثري من حكام املسلمني، إًذا جيوز  :الشيخ 

ورن لكنها أخطر مما يزعمون، يعين من اخلروج عليهم، حنن نقول األصل أنتم ما بايعتم، املسألة أهون مما يتص
زاوية هي أهون ومن زاوية هي أخطر، يف األصل ليس هناك إمام بيوع حىت نسحب البيعة وقد رأينا الكفر الكفر 
البواح، مرتاحني مجيًعا مع األسف مرتاحني، والزم أن يكون عندنا إمام ونبايعه، نتحمل ظلمه وطغيانه وا وا إىل 

ما فيه عندنا بيعة، لكن األمر أخطر هل جيوز اخلروج ولو  ...ا الكفر الصريح، ففي األصل آخره إال أن نرى هذ
رأينا الكفر البواح يف هذا الزمان؟ احلديث يسمح لنا لو كنا مبايعني ورأينا الكفر الصريح يسمح لنا باخلروج عليه، 

ن هل يسمح اآلن لنا أن خنرج على و بعدم طاعتهم، فمن باب أوىل قد يسمح لنا باخلروج وليس لنا بيعة، لك
هذا احلاكم أو ذاك؟ أظن عرفتم اجلواب فيما سبق، ألن هذا اخلروج ستكون عاقبته شر من هذا الوضع الذي 

  .حنن نعيشه اآلن، نعم 
  .عقيدة اخلروج  :السائل 
خلروج الغري وهذا كما أقول أشرنا آنًفا يف عدة وقائع وقعت مع األسف بسبب ا ...عقيدة اخلروج  :الشيخ 

  .مأذون فقًها
فهؤالء مجاعة اهلجرة والتكفري عرفوا شيًئا من اإلسالم وحتمسوا له وانطلقوا يعملون هل مبفهومه الذي احنرفوا فيه  
كثري من جوانبه ونواهيه فكانت عاقبتهم أن أصاروا فتنة صماء بكماء عمياء وأخروا الدعوة يف كثٍري من البالد 

  .عشرات السنني 



الوالء " بالنسبة للجماعة اليت هلكت يف احلرم املكي بقيادة جهيمان العتييب فقد جاءت يف رسالة   :السائل 
لألستاذ عبد الرمحن عبد اخلالق وصفه له اجلماعة أا من اخلوارج، فما رأيكم يف إطالق هذا الوصف  "والرباء 

يف كتابه جمموع الفتاوى بني البغاة واخلوارج، وإذا وهل هم فعًال من اخلوارج ألن ابن تيمية رمحه اهللا قد ذكر شرطًا 
  ما طبقت هذا الشرط يالحظ أن هذه اجلماعة من صنف البغاة وال يصح إطالق لفظ اخلوارج عليهم واهللا أعلم ؟

فال شك أن هؤالء ليسوا خوارج ألن كلمة اخلوارج حتمل يف طاوياها منهًجا خاًصا وطريًقا تبنته هذه  :الشيخ 
الفوا الشريعة والكتاب والسنة يف كثٍري من النواحي ولذلك أخذوا هذا االسم اخلوارج، ليس رد أن الطائفة خ

خيرجون عن األئمة بل خيرجون عن نصوص الكتاب والشرعية فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة 
م مع كوم خرجوا ال يقال هلم إم أهل السنة مائة يف املائة ولكنهم شذوا فخرجوا على احلاكم املسلم فيقال هل

من اخلوارج ألن كلمة اخلوارج هلا داللة خاصة حتمل يف طاوياها احنرافات كثرية وعديدة غري احنراف اخلروج عن 
طاعة احلاكم وإثارة الفنت بني احلكام وبني املسلمني، فال شك أن جهيمان هذا ال ميكن أن نعتربه أنه كان من 

ج لكن ما يف تالزم بني كونه خرج وبني كونه من اخلوارج، يف اللغة العربية يقال فالن إذا حّكم اخلوارج، أما أنه خر 
بأنه ظلم، لكن يف كٍل : يف مسألة من املسائل فحكم حكًما شرعًيا بأنه عدل، أو حكم حكًما غري شرعي يقال

ظامل ، مبجرد أن  األول عدل يف  حاكم: من احلالتني ال يقال يف األول عادل، حاكم عادل، وال يقال يف الثاين
قضيٍة واحدة، واآلخر أساء وظلم يف قضيٍة واحدة، وإمنا ينظر فيما يغلب على هذا اإلنسان، حنن نعرف من 
التاريخ األول أن احلجاج بن يوسف الثقفي مضرب مثل يف الظلم واجلور وقتل النفوس الربيئة وحسبه أنه قتل 

ابعني ورواة احلديث، ترى ؟ هذا احلجاج الظامل ما عدل يوًما ما يف قضيٍة ما؟ سعيد بني جبري من كبار علماء الت
فهؤالء اجلماعة الذين . البد أنه عدل كثريًا كثريًا لكن ما هو الذي  غلب عليه؟ غلب عليه الظلم وبه عرف

مجاعة وال تبنوا خرجوا وأثاروا فتنة احلرم املكي وهم بال شك يف ذلك كانوا خمطئني أشد اخلطأ، ما خرجوا يف 
عقيدة اخلوارج فيما يتعلق مثًال بتكفري املذنب ومرتكب الكبرية، ما تبنوا عقيدة اخلوارج اليت تقول بأن اهللا ال يرى 

  .يوم القيامة أو يف اآلخرة
 بينما أهل السنة يقولون يراه املؤمنون بغري كيٍف وتشبيٍه وضرب للمثال، فتسميتهم خوارج يف مبالغة يف الطعن يف
هؤالء وحبهم أم بغوا واعتدوا يف هذا اخلروج وكانوا سبًبا لسفك دماء بريئة من كٍل من املسلمني الذين كانوا يف 
ذلك احلرم مهاجرين أو مدافعني أو مساملني، هذا رأيي بالنسبة هلذا السؤال، يعين أحطت باإلجابة عن السؤال 

  ....وال بقي شيء هناك
  .جزاك اهللا خريا  :السائل 



  .وإياك إن شاء هللا وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  :لشيخ ا
  .سبحانك اهللا وحبمدك أشهد أن ال إله إال أن أستغفرك وأتوب إليك

يا شخنا يف قصة مشتهرة يذكرها غالب األئمة وهي مثالً قصة اإلمام الشافعي عندما ذهب إىل  ... :السائل 
  ام أيب حنفية فلم يقنت يف الفجر احرتًما له أو كذا، فهل يعين هلا أصل أو تثبت ؟مسجد اإلم

  .ال هذه ما هي صحيحة :الشيخ 
  أين ذكرت هذه القصة؟ :السائل 
  .أظن إن مل ختين ذاكريت هي مذكورة يف تاريخ بغداد، لكن يقيًنا أنا ذاكرها يف السلسلة الضعيفة :الشيخ 
  م دخول الكنيسة من ناحية رؤية اآلثار وكذا ؟شيخ بالنسبة حلك :السائل 
إذا دخل مرة أو مرة أو مرتني فقط هلذا القصد ما يف مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فال جيوز،  :الشيخ 

ألنه ال جيوز مشاركة أولئك يف مواطن الكفر اليت يشرك باهللا عز وجل  فيها ليل ار، فإذا دهلا مرة أو مرتني 
  .صود من اإلطالع فبعد ذلك ال يعيد الكرة وحصل املق

  إذا مل يكن يعبد فيها أو ليس فيها عبادة األمر سيان ؟ :السائل 
تقصد مهجورة يعين، وال ليس يف حال قيامه بالعبادة ؟ هكذا تعين، ال شك أن دخوله يف هذه احلالة  :الشيخ 

  .ن كله قائم على هذا الشرك أشد من دخوهلا وليس فيها يف تلك احلالة من يشرك، لكن البنيا
  أميا أهون  املهجورة وال غري املهجورة شيخنا ؟ :السائل 
  .آثار قدمية ...املهجورة أهون  :الشيخ 
  .على هذا يا فضيلة الشيخ جيوز زيارة املتاحف مثل األهرامات وغريها ؟ :السائل 
  .جيوز :الشيخ 
  .لكن للعظة وال هكذا؟ :السائل 
  .ربة واإلطالع، من باب للعظة والع :الشيخ 

  .ومن ال يعرف الشر من اخلري يقع فيه ***عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه 
يا شيخ يف مسألة متابعة اإلمام ممكن يعرتض شخص مسلم يقول يعين بالنسبة لوضع اليمني على   :السائل 

كع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ما اليسار يف الصالة ما ذكرت يف حديث، وإمنا يعين يف معىن احلديث يعين إذا ر 
  .رأيك ؟
  .كيف ما ذكر؟  :الشيخ 



معىن احلديث أن فعل اإلمام يأمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ومل يذكر طريقة وضع اليمني  :السائل 
  على الشمال يف متابعته ؟

  .ختتلفوا عليه ... :الشيخ 
  ى اليسار؟بس حتديد مسألة يعين وضع اليمني عل :السائل 
حنن سألنا اآلخر هنا آنًفا سؤاًال ألين أعرف أن اجلواب سيكون صوابًا، اآلن يوجه إليك السؤال بطريقة  :الشيخ 

أخرى، اإلمام نسي كما ذكرنا يف أثناء بعض األجوبة السابقة نسي التشهد األول فقام إىل  الركعة الثالثة، أو 
  ة ماذا كنت تفعل؟نسي التشهد الثاين فقام إىل الركعة اخلامس

  .استمر :السائل 
  ما ذكر يف احلديث، ذكر يف احلديث ؟ :الشيخ 
  .ال :السائل 
ما فيه فرق بني هذا الذي مل يذكر يف احلديث وبني الوضع الذي مل يذكر يف احلديث، مبعىن أنا إذا  :الشيخ 

أن هذا وذاك غري مذكورين يف  أسدلت تباًعا لإلمام كشأنك أنت إذا تابعته على خطأه، تباًعا ألنه إمامك،
، فتتمة احلديث ليس على سبيل )إنما جعل اإلمام ليأتم به ( احلديث لكين أقول مذكورين يف احلديث ملاذا؟ 

احلصر، وإمنا على سبيل التمثيل من جهة، ومن جهة أخرى ضربت لك املثال األعظم حىت تفهم من باب األوىل 
. )صلى قائًما فصلوا قياًما، وإذا صلى جالًسا فصلوا جلوًسا أجمعون وإذا ( : املثال الذي دونه، فهو قال

أنت تعلم أن القيام ركن من  أركان الصالة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك لإلمام الذي جلس صلى 
 جالًسا، علًما أنه معذور وأنت غري معذور، ملاذا أمرك بأن تشاركه يف اجللوس هو فيه معذور وأنت فيه غري

أنت فيه معذور كما هو فيه معذور لكن عذرك غري عذره عذرك متابعة اإلمام عذره هو بدين : معذور؟ أقول
  .مادي وضح 

، فهو يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا )إنما جعل اإلمام ليأتم به فال تختلفوا عليه ( يؤكد لك احلديث الثاين 

  .)ال تختلفوا عليه ( هذا اختالف، 
ذه وعمل السنة كحديث ووارد يف السنة  من الوسائل الشرعية القوية للقضاء على بدعة هذه احلقيقة السنة ه

التعصب املذهيب سواٌء كان من املقلدين أو من املتبعني، أما بالنسبة للمقلدين حنن باعتبار أننا متبعني جيب أن 
تبعني أيه اللي خيلينا نرتك السنة نستمر بسرعة، لكن نريد أن نفهم الثانية ألن بعض املتعصبني من أمثالنا من امل

حنن ما نرتك هذه السنة من أجل  ...هذا إمام جائر صويف كذا وا وا إىل آخره ويسلسلها ويعمل حماضرة فيها 



خاطر هذا اإلمام الصويف اخلرايف، حنن شرحنا آنًفا ملاذا، ألنه هذا ميثل إماًما متقدًما ال تستطيع أن متسه بسوء من  
فنحن إًذا نقتدي ذا اإلمام على . رجع إىل صحايب من صحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كالمه، إىل أن ي

  .حنن ما نقول لك واجب عليك ...عجره وجمره، ال يعجبك 
  بالنسبة يف زيادة إذا سلم فسلموا ؟ :السائل 
  .ال :الشيخ 
  أقوم بعمل عمرة ؟ ...جزاك اهللا خريا  :السائل 
  مرة أم لغرية العمرة؟ذهابك هناك للع :الشيخ 
  .يف احلقيقة النية هي للبحث للعمل أوًال مث أعتمر :السائل 
  .مث تعتمر ، يعين فيه قصد العمرة  :الشيخ 
  .إن شاء اهللا  :السائل 
ما جيوز جماوزة امليقات ما دام موجود قصد العمرة ولو كان يقرتن معه قصٌد آخر وهو العمل، وأما إذا   :الشيخ 

  .األساسي العمل، مث إن تيسر له فيما بعد العمرة، فيجوز له أن يدخلها بدون إحرام كان القصد هو
  لو كان هذا هو القصد الذي يريده، لكن بعد أى أعماله رجع إىل  امليقات مث ؟/ شيخ  :السائل 
  .ز هذا حمظورجتاوز امليقات ال جيوز ولو نويت أن تعود من جدة إىل امليقات لإلمتام اإلحرام، التجاو  :الشيخ 
  حىت لو جتوزناه بنية مسبقة، هل يف هذه حيلة شريعة؟ :السائل 
  . ...النية املسبقة أنت موجود اآلن أنك تريد أنت تعتمر ما جيوز  :الشيخ 
واحدة معدة أو واحد كانت عندها قرحة فعملت علمية ماستطاعت صيام رمضان السنة اللي  ... :السائل 

وما تقدر أن تصوم برده، تكفر عنه ويف ناس قالوا يستىن على ما يربأ، طيب لو ما برأ فاتت، وجاء رمضان التايل 
  هذا اإلنسان ؟

امسعي اجلواب إذا كان األطباء يقولوا أن هذا املرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو مثل ما  :الشيخ 
يقولوا الغالب أن هذا املرض ما يشفى  أقول لك ما يكفر، وإمنا ينتظر حىت يشفى إن شاء اهللا، وإن كان األطباء

  فهميت هذا التفصيل . فحينئٍذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطره يكفر عن كل يوم إطعام مسكني
  إذا قال األطباء أنه يف أمل أنه يربأ حىت لو بعد سنتني أو ثالثة أو أربعة ؟ :السائل 
  .نعم :الشيخ 
  يعين ليس مهم الفرتة الزمنية؟ :السائل 



  ال مش مهم لكن أنت ما عربت التعبري اللي أنه قلته لك؟ :خ الشي
  .قلته، إذا تربأ :السائل 
ال، قلت إذا األطباء يقولوا يغلب على ظننا، يغلب على الظن عرفت، إذا قال الطبيب املسلم احلاذق  :الشيخ 

ل الطبيب يغلب على الغالب على الظن أن هذا املريض يشفى حينئٍذ ما يصوم حىت يشفى ويقضي، أما إذا قا
  .الظن أنه ما يشفى حينئٍذ يكفر عن كل يوم مسكني فهمت علّي 

يعين إذا يغلب على ظن األطباء أنه ممكن يشفى من هذا املرض، هو ما يكفر عنه يستىن حىت يشفى،  :السائل 
  .وإذا كان يغلب على ظنهم أن هذا املريض ما يشفى، يطعم عن كل يوم يفطره

  .ريك صحيحاآلن تعب :الشيخ 
  

  املرأة تسد يعين املرأة ملا تفطر يف رمضان أيام ؟ ... :السائل 
  .أا تقضيه ...تقصدي  :الشيخ 
  األيام اليت أفطرها يف رمضان املعدودة؟ :السائل 
  أنت حتكي عن النفل؟ :الشيخ 
أا : ت هي ناسية فقالواغري النفل تقضيها، املرأة تقضي أيام املعدودة اللي أفطرا يف رمضان، فأكل :السائل 
  تقضيه؟
ال فرق هنا بني شخص سواًء كان ذكًرا أو كان  ...ما فيه فرق بني صوم رمضان أو قضاء رمضان،  :الشيخ 

أنثى، بصوم رمضان أو يقضى ما فته من رمضان أو يصوم صيام نفل إذا أكل أو شرب ناسًيا فإمنا أطعمه اهللا 
  يه فرق ؟وسقاه وال قضاء عليه، عرفت أنه ما ف

  .السالم عليكم  :السائل 
  ...وعليكم السالم  :الشيخ 
مسعت لك شريطًا تقول فيه إن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وضع أصل احلجر الطيب املعروف اآلن،  :السائل 

  واستشهدت حبديث ؟
  .نعم حديث الطاعون :الشيخ 
  استشهدت حبديث ابن عباس؟ :السائل 
  ؤالك ؟حديث الطاعون ما س :الشيخ 



  هل األمر بعدم القدوم وعدم اخلروج من األرض هو من أجل ماذا ؟ ... :السائل 
من أجل احملافظة على سالمة اإلنسان وسالمة اتمع من عدوى الطاعون، ولعلك من الناس الذين ال  :الشيخ 

  يؤمنون بالعدوى؟
  .ال ، أؤمن بالعدوى :السائل 
  إًذا ما إشكالك يف املوضوع؟ :الشيخ 
  أن احلديث معلل يا شيخ ؟ :السائل 
  معلل مباذا ؟ :الشيخ 
وأنتم إذا مسعتم به بأرٍض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرٍض وأنتم : أنه قال: قال عبد الرمحن بن عوف :السائل 

ًفا هلذا فيها فال خترجوا فرارًا منه، أي أن العلة معلقة بالفرار، يعين الذي خيرج غري فاٌر من الطاعون ليس خمال
  .احلديث
لكن بارك اهللا فيك أوًال قلت عبد الرمحن بن عوف يقول، وهذا ليس من قوله، وإمنا هو من قول نبيه،  :الشيخ 

  .هذا أوًال 
وثانًيا فراًرا منها منه هذا ملاذا يفر منه؟ ألنه خيشى أن يصاب، فإذا خرج وكان مصابًا وانتقل إىل البلدة  األخرى 

  ره؟ماذا تكون نتيجة فرا
  .نقل املرض معه  :السائل 
  ، )فر من المجذوم فرارك من األسد ( : وهل هذا جيوز؟ والرسول يقول :الشيخ 
  ...واضح  :الشيخ 
  .واضح  :السائل 
  أمت احلديث ؟ :الشيخ 
  .احلمد هللا: انتهى احلديث وقال عمر :السائل 
  .لروايات وقد تكون يف آخرهال احلديث أخي له مجلة أخرى قد تكون يف أوله يف بعض ا :الشيخ 
نعم يف رواية أخرى يقول عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم  أا أخربته أا سألت رسول اهللا  :السائل 

أنه كان عذابًا يبعثه اهللا على من : ( صلى اهللا عليه وسلم  عن الطاعون فأخربها نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
للمؤمنني، فليس من عبٍد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابًرا يعلم أنه لن يصيبه إال ما  يشاء، فجعله اهللا رمحًة 

  )) .كتبه اهللا له إال كان له مثل أجر الشهيد 



نعم هذا حديث صحيح لكن ما هذا الذي عنيته؟ أال تعلم أن هناك مجلة أخرى تقابل اجلملة اليت  :الشيخ 
، أال )  أرٍض ليس فيها طاعون فال يدخل إىل األرض اليت فيها الطاعون ومن كان يف( تلوا وأمسعتنا إياها وهي 

  تذكر هذا ؟
  .نعم موجود يف لفظ احلديث  :السائل 
  وهذا الذي أقوله لك فلماذا ال تقرأه؟ :الشيخ 
  ؟). إذا مسعتم به بأرٍض ال تقدموا عليها (  :السائل 
  ملاذا؟ :الشيخ 
  .هذا حىت ال يصاب باملرض :السائل 
فإًذا ، ال جيوز الدخول إىل األرض املصابة خشية أن يصاب الداخل وال جيوز مل كان يف األرض املصابة  :الشيخ 

  .أن خيرج خشية أن ينقل الداء إىل األرض اليت ليس فيها الداء
  إن العلة يف التوكل هل هذا قوله صحيح ؟: طيب يا شيخ اآلن قول من يقول :السائل 
ال ينايف ما قلناه بارك اهللا فيك، ال ينايف ألنه حينما يرى املقيم يف األرض اليت فيها  هذا صحيح لكن :الشيخ 

الطاعون يرى الناس يتساقطون بني يديه أفراًدا ومجاعاٍت بال شك ال يصرب على هذه املنظر الذي يهدده باملوت 
ينايف أيًضا أن النهي عن اخلروج من القريب إال من كان متوكًال على اهللا حق التوكل، فهذا ما ينايف التوكل وال 

  .أرض الطاعون حلكمة حبكمٍة طبية كما أشعرتنا بذلك الزيادة اليت لفت النظر إليها
  طيب يا شيخ اآلن لو كان هذا غري مصاٍب يف أرٍض انتشر فيها الطاعون؟ :السائل 
  ما يدريه أنه غري مصاب ؟ :الشيخ 
  .نفرض أنه مصاب :السائل 
  .ديك أنت تتكلم عن الذي مل يصباهللا يه :الشيخ 
نعم يا شيخ لكن أنا قصدي أخذ العالج، البد النظر هل هو مصاب أم ال؟ لكن القصد يف أرٍض  :السائل 

  انتشر فيها الطاعون هل هذا ينايف التوكل ؟
  ما هو الذي ينايف أو ال ؟ أخذ الدواء ؟ :الشيخ 
  .ما مسعتك :السائل 
إذا فرضنا أنه غري مصاب بالداء مث ملا لفت نظرك بقويل وما يدرينا أنه مل يصب أسألك أنت أوًال قلت  :الشيخ 

عدلت عن ذلك الكالم إىل القول بأنه مصاب، فأنت اآلن تريد أن تقول عن هذا املصاب هل يأخذ الدواء أم 



  ال؟
  .أنا أريد أن أقول يا شيخ  :السائل 
  قل نعم أو ال ؟ يا شيخ اهللا يهديك ال تضيع وقيت أنا أسالك :الشيخ 
؟ أنت تريد أن تقول :السائل  هذا املصاب جيوز له أن يتعاجل ويأخذ الدواء أم : نعم، وماذا تريد أن تفصل على

  ال؟ تريد هذا؟
  .أريد هذا :السائل 
فلماذا تريد أن تقول كالًما غري أن تقول نعم أريد هذا؟ ال ينايف التوكل، ألن التوكل ال ينايف األخذ  :الشيخ 

باألسباب، فإذا كان يغلب على الظن أن أخذ العالج ملنع ضرر الطاعون أنه يشفى فهذا ال ينايف التوكل على اهللا 
  .أبًدا، كما ال ينايف أخذ أي عالج بأي مرٍض أو ألي داء

حنن ندرس عند أحد املشايخ هنا فاليوم أشكلت علينا هذه املسألة واحلقيقة حبثت عنها فأحببت أن  :السائل 
  .تأنس برأيك يا شيخاس

جزاك اهللا خري وقد أنبأتك برأيي فإذا بقي عندك إشكال فاطرحه وال يهمك، لكن ال تأخذ تطيل يف   :الشيخ 
كالم ال طائل حتته، فإذا سألتك سؤاًال قل نعم أو ال، أما أن تقول أنا أريد كذا وكذا وأنا أغنيتك عن أن تقول  

  ال، بقي شيء عندك؟: نعم تقول :كذا وكذا بسؤال تريد هذا أم ال ؟ تقول
  .بقي إشكال واحد بس  :السائل 
  .نفضل  :الشيخ 
اآلن حنن اليوم كنا نقرأ يف هذا احلديث فقال لنا شيخنا أن العلة أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  ... :السائل 

ا، من األرض اليت انتشر بعدم اخلروج ال التوكل على اهللا عز وجل ، فلو أن إنسانًا خرج من أرضه غري فاٍر منه
فيها الطاعون غري فاٍر منها فال ينطبق عليه النهي، فورد علينا إشكال لو أنه على قوله هذا أن العلة هي التوكل، 

  لو أنه تناول دواًء لدرأ الطاعون هل يعد فارًا أم ال أريدك أن جتيبين على هذا ذا الفهم ؟
تكلم كثريًا قد فعلت وأجبت بأن أخذ العالج الذي يغلب على وقد فعلت، وهذا الذي نصحتك أال ت :الشيخ 

الظن أن يف الشفاء ال ينايف التوكل هنا وال يف أي داٍء يصاب به املسلم يأخذ عليه دواًء، قد أجبت فماذا تريد 
  مين؟

  أريد منك أن حتلل قضية الفرار يا شيخ؟ :السائل 
رار تعبريه يف احلديث بأنه يعين ينايف التوكل ال ينايف أن يكون يا شيخ بارك اهللا فيك قد بينت لك أن الف :الشيخ 



هناك علة أخرى، أي ال ينايف أن يكون الشارع احلكيم من كان يف األرض املوبوءة بالطاعون أمره بالتوكل على 
الذي  اهللا ال ينفي أن يكون هذا األمر بالتوكل على اهللا شيٌء آخر يدل عليه دليٌل آخر أال وهو متام احلديث

  .دندنا حوله آنًفا
  .نعم  :السائل 
  وضح لك اجلواب أم ال ؟ :الشيخ 
  .وضج جزاك اهللا خريا  :السائل 
  .وإياك يا أخي  :الشيخ 
  الطاعون يا شيخ هو وباٌء عام أم وباٌء خاص؟ :السائل 
عليه السالم كان  ال ميكن أن يكون له وباًء عاًما كما يقال يف بعض روايات املفسرين أن طوفان نوح :الشيخ 

عاًما، ال ميكن أن يكون الطاعون كذلك وإال ملا بقي على وجه األرض حٌي، وإمنا قد يستشري أحيانًا فيعم 
ويسيطر على دولٍة وأخرى وأخرى لكن ستبقى هناك مبشيئة اهللا عز وجل  وتصرفه يف تسيري الطاعون كما يشاء 

وجل مل يأذن بعد بالقضاء على سكان  األرض وإمنا يكون ذلك  ستبقى هناك بالٌد أخرى نظيفًة منه ألن اهللا عز 
كما تعلم يف آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة فهي تقبض أرواح املؤمنني، مث ال يبقى يف األرض إال شرار 

ه تعبري اخللق وعليهم تقوم الساعة، إًذا فال منافاة بني التعبري املذكور يف احلديث وبني أن يكون هذا التعبري ضمن
طيب كما دل على ذلك أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم  أو يه بعدم الدخول إىل  األرض اليت فيها الطاعون، 
ملاذا ال يقال هنا أيًضا فليدخل وليتوكل على اهللا، كما جاء يف حديث الرتمذي أن جمذوًما أي أن رجل مصاب 

، هذا لو صح )كل ثقًة باهللا وتوكًال عليه : ( فقال له  بداء اجلذام جلس يأكل مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم
جلاز أن نقول أنه جيوز للسليم أن خيالط املريض املصاب بداٍء يعدي بأمر اهللا عز وجل  ميكن أن خيالفه توكًال 
على اهللا يف هذا احلديث لو صح، ولكن احلديث أوًال ضعيٌف مث هو بظاهره ملا يف حديث مسلٍم يف صحيحه 

ارجع فإن : ( يه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءه رجٌل مصاٌب بداء اجلذام ليبايعه على اإلسالم فقال لهالذي ف
  .، ومل يبايعه باليد كما هي السنة وضح لك إن شاء )قد بايعناك 

  وعلى ذكر الطاعون هل يدخل يف احلردل وااليد واألمراض اليت تنتشر أو هو خاص؟ :السائل 
  .وصف خاص :الشيخ 
  يعين ما يدخل فيه هذه األوبة اليت قلتها مؤخًرا ؟ :السائل 
  ).غدة كغدة البعري ( ال، كما جاء يف  احلديث  :الشيخ 



  ثبت يف احلديث هذا النص يا شيخ ؟ :السائل 
نعم، ورد يف حديث طبًعا غري احلديث هذا الذي جاء يف الصحيحني، جاء هذا صحيًحا يف غريها من   :الشيخ 

، أما أنا اآلن ال أستحضر ومن السهل بالنسبة ملثلك أن يراجع مثًال بعض الكتب اجلامعة للسنة  كتب السنة
  .وحنو ذلك "مشكاة املصابيح"كــــ

  .جزاك اهللا خريا يا شيخ  :السائل 
  .وإياك يا أخي  :الشيخ 
  .خ اطلعت على الطبعة اجلديدة لكتاب آداب الزفاف ورأيت ردك على الغماري يا شي  :السائل 
  .نعم على الغماري ما أخطأت ألنه غمارٌي نسبة إىل الغماري  :الشيخ 
  .ذكرت هذا ألم مشاخيهم يا شيخ  :السائل 
هو كما نقول عن عبد الفتاح أبو غدة نقول أنه يف بعض كتبه أنه كوثري، ملاذا ألنه يكاد يعبده، فهو   :الشيخ 

أت شيئا من هذا يف بعض كتبه وخباصة يف مقدمة بعض أتبع له من ظله، ويكابر يف الدفاع عنه، لعلك قر 
  ."العقيدة الطحاوية" الطبعات اجلديد لشرح 

  الطبعات القدمية تقصد؟  :السائل 
  ...نعم قدمية من عشر سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة أو الرابعة   :الشيخ 
  .أطلعت عليه وقرأته  :السائل 
ول عن هذا حممد سعيد املصري أنه غمارٌي فهو التلميذ ألحدهم وهو عبد اهللا، ذا االعتبار أق ...  :الشيخ 

  .الشيخ عبد اهللا الغماري هو تلميذ عليه تتلمذ عليه وأجازه
ترك الرسالة اليت ذكرت اليت أرسلها لك وأثىن عليك فيها ما أدري رأي البعض عندنا يا شيخ أخذت   :السائل 

  أنك افرتيت عليه ؟: ه قد يقولصورة منها لكان أبلغ يا شيخ ألن
  ال، حنن نشرنا صورة خطه أم ال ؟  :الشيخ 
  .ما رأيتها يا شيخ  :السائل 
  أنا ما أدري رأيتها أو ال ؟  :الشيخ 
  .أنا ما رأيتها، أنا رأيت فقط جزءا منها  :السائل 
ل هو مطبوع فقط أم مصور ه. . . . ال ليس بالبحث يف  اجلزء والكل بارك اهللا فيك، اجلزء منشور  :الشيخ 
  أيًضا ؟



  .ال مطبوع دون التصوير  :السائل 
  .هذا الذي أسئل عنه  :الشيخ 
  .هذا الذي ذكرت لك أين قد مل أجده مصوًرا  :السائل 
معليش بارك اهللا فيك أنت كان كالمك حول نشر اخلطاب كله، وهذا الكالم غري وارد وال أعتقد   :الشيخ 

من الكتاب كثرية وال حاجة إليها، لكن الشيء الذي حيسن نشره هو أن يصور صحته ألنه يأخذ صفحات 
تصويًرا، هذا هو لكن لعله مل نفعل ذلك ألن املقصود خبط الرجل يف صفحة كبرية يعين السطر بالنسبة للكتاب 

أن يكون  يعود تقريًبا إحدى عشر كلمة اثين عشر كلمة بالكبري، ذاك يأخذ عشرين وهذا ميكن ...املطبوع من 
املانع يف عدم النشر وإال فنحن نعلم يقيًنا بأنه يف مثل هذه احلالة البد من التصوير مث الطبع لتوضيح الصورة، 

والعذر عن كرام الناس مقبول، أما املبتدعة أما أصحاب األهواء فلو أنك : ولعل األمر كما قيل ...ولكن هذا 
  .جئتهم بكل آية ما تبعوك

  .خريا يا شيخ  جزاك اهللا :السائل 
  .وإياك يا أخي  :الشيخ 
  ستأيت إىل احلجاز يا شيخ؟  :السائل 
واهللا أفكر وأعزم على هذا لكن ما أدري ألن صحيت يف ركبيت ليس كما ينبغي فإذا شعرنا بشيء من   :الشيخ 

  .النشاط والقوة سارعنا إىل أداء العمرة واللقاء باألحبة 
  . ال بأس طهور إن شاء اهللا :السائل 
  .وأبلغ السالم على املشايخ ، والسالم علكيم ورمحة اهللا  ...جزاك اهللا خريا  :الشيخ 
  إذا مر أمام املصلي امرأة أو كلب أو محار بطلت الصالة ؟  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  طيب ما يا شيخنا فيه مسافة مقررة ؟  :السائل 
ملن مل يتخذ سرتة فهمت هذا أوال ، ثانًيا إبطال الصالة يا حبييب اللي يبطل الصالة أوًال بالنسبة   :الشيخ 

مشروط مبا إذا مر بينه وبني موضع سجوده، ملاذا هنا موضع سجوده؟ فلو كان واحد يصلي بدون سرتة ومر 
واحد من هذه األشياء الثالثة وراء موضع السجود ما يقطع الصالة، وإذا كان واضع سرتة لو مر بينه وبني السرتة 

  .الصالة ما يقطع
  يشرتط وجود السرتة ؟  :السائل 



ليس هذا فقط يف عندنا صورتان رجل يصلي إىل سرتة وآخر ال يصلي إىل سرتة األول ال يضره من مر    :الشيخ 
  .بني يديه من هذه األمور الثالثة سواء كان مير بينه وبني السرتة أو كان املرور من وراء السرتة واضح 

  .واضح شيخنا  :السائل 
الرجل الثاين اللي ما هو متخذ سرتة إذا مر واحد من األشياء الثالثة بينه وبينه موضع سجوده بطلت  :الشيخ 

  .صالته، أما إذا مر وراء موضع سجوده فصالته صحيحة 
  ما هو التخصر يف الصالة ؟  :السائل 
لى خاصرتني واحدة ميني إذا بليت مرة أن ترى بعض الراقصات يف التلفزيون يضعون يديهم ع ...  :الشيخ 

  وواحدة يسار وتتلوي مثل احلية األفعى يف مرأى الناس، شفتها ذا الشكل؟
  .نعم شفتها   :السائل 
مثل الراقصة املهم أنه بدل ما حيط اليمني على اليسرى على  ...هذا هو التخصر، ما ضروري ما   :الشيخ 

ى خاصرته اليسرى كما تفعل الراقصة لكن الراقصة تلف الصدر هو حيط اليمني على خاصرته اليمين واليسرى عل
  .واضح . هذا هو االختصار أو التخصر يف الصالة. ودور وا وا إخل

  .واضح شيخنا  :السائل 
بعض الناس ممن ال علم عندهم يفسروا هذا احلديث بالذي خيالف السنة ويأخذ باليمين واليسرى حتت  :الشيخ 

  ...اخلاصرة هذا خطأ ...
  ؟ ...  :ل السائ

  .بس إذا كان هذا يعترب زينة يف عرف النساء فيجب أن خيلعه  :الشيخ 
  

  ؟ ...قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا كالًما معناه، ثالثة أو أكثرهم بأصدٍق عن تذكر هذه السورة،   :السائل 
  .ال ما أدري   :الشيخ 

  
ذا  "أينقص الدين وأنا حي " : ب الردة قال طيب هل صح أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه يف حر  :السائل 
  اللفظ؟
  .ال أدري  :الشيخ 
أريد توضيح هلذا احلديث إن شاء اهللا، وهو أن أبا موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنه  :السائل 



عه إىل الذي أمر له يف اخلادم املسلم األمني الذي ينفذ ما أمر به فيعطى كامًال موفًرا طيبًة به نفسه فيبت: ( قال
  خمتصرة؟ ...، ) أحد املتصدقني أو غري  املتصدقني 

هذا اخلازن اللي يسموه أمني يأمره مبا شاء األمري، أو الرئيس املسئول قال له أعطي مخسني دينار لفالن  :الشيخ 
  .إخل. . ومائة دينار فالن وا وا

  .احب املال هو أحد املتصدقني فعليه أن يؤدي األمانة إىل أهلها وال خيون املال، فص
  أحد املتصدقني املقصود به هو أمني الصندوق يعين ؟ :السائل 
  صاحب املال، سواًء كان املال لشخص أو ألشخاص وهو أمني،  :الشيخ 
  .أمني الصندوق  :السائل 
ملتصدقني إذا كان هو أحد املتصدقني إذا كان املال اموع يف الصندوق هو لواحد، وهو أحد ا ...آه  :الشيخ 

  .املال موعة
  .هو الذي يقوم على ترتيبه أمني الصندوق طبعا   :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
  سؤال يا شيخ ، تقبيل األيدي للصاحلني والشيوخ؟  :السائل 
ول هذه أفعال الصوفية فهي غري مرضية، أما تقبيل يد العامل الصاحل وليس الصاحل بدون العامل، فكما أق  :الشيخ 

تقبيل يد العامل الصاحل، وليس يد الصاحل فقط غري العامل فهذا جيوز أحيانًا، وليس عادًة مبعىن كما يفعل الصوفية 
ما معناه يعين؟ أن اإلنسان من شوقه وحمبته هلا العامل الصاحل، لكن هذا ما يقوم مقام  ...كما يقال يف سوريا   ...

  .السنة اليت هي املصافحة واضح 
  

  هل هو حديث ؟) ال يكن أحدكم إمعة (  ...  :السائل 
والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود أي  ...هذا حديث روى مرفوًعا ويروى موقوفا عن ابن مسعود   :الشيخ 

  .من كالمه وليس من كالم  النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ؟. . .  :السائل 
كون إمعة إن أحسن  الناس أحسنا وإن أساءوا فيما كان الصحة وافق أن يفسر بعضه بعًضا وال ت  :الشيخ 

  .أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا فال تظلموا .... ظلمنا، ولكن
كل دعاء حمجوب حىت نصلي على الرسول صلى اهللا ( حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم   ...  :السائل 



  حديث صحيح؟) عليه وسلم 
  أيوه صحيح ؟ :الشيخ 

 
  للميت باجلماعة أم كيف ؟كيف ندعوا   :السائل 
  ...يدعو اهللا ثبته  ... :الشيخ 
  ؟ يعين يعبدع بدون علم .هل هذا حديث) من َعَبَد اهللا على جهل فكأمنا عصاه( هل   :السائل 
املعىن املقصود من احلديث هو . . يا أبو عمر  ليس له أصل ولكن معناه ...هذا حديث خرافة . .  :الشيخ 

وخالصته أنه  ...يعبد اهللا وهو على جهل وهذا معىن صحيح لكن هذه اجلملة اليت سألتها حتذير املسلم من أن 
  .ليس حبديث 

  هذه الكالم قد أحببت أن أرى إال عنرتة هل هذا حديث ؟  :السائل 
  . ميكن مروى عن عنرتة   :الشيخ 

  
  ؟. . .  :السائل 
كالمها يف اهلواء سواء، إذا جاز أكل حلم  ...ما رواه صعب التحقيق وهو وضعيف على كل حال   :الشيخ 

  .النصراين فيجوز أكل املسلم تارك الصالة ألنه يف بعض املسلمني يف حكم الكافر لكنه ليس بكافر لكنه فاسق 
  

  التوكيل للبنك اإلسالمي يف الذبح  ؟  :السائل 
واملعرت، فحينما أنت توكل بنًكا  وأن يطعم منه القانع ...هذا توطيل له عواقب غري مشروعة ألن معلوم  :الشيخ 

زعموا أنه بنٌك إسالمي فهو يذبح وميشي وال عليه بعد ذلك حيطها يف سيارة و يشحنها على طول، أما السيارة 
تصل إىل الفقراء أم األغنياء هذا علمه عند ريب، ولذلك دع ما يريبك إىل ما ال يريبك أشرف على ذبيحتك 

  .منها القانع واملعرتبنفسك مث كل منها أوًال وأطعم 
  طيب الذي وكل مرة ومل يفعل؟  :السائل 
  .يتوب إىل اهللا وعفا اهللا عما سلف ويستأنف حياًة جديدة   :الشيخ 

  
  ، هذا حديث وال قاعدة شرعية؟"ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق"  :السائل 



  .حديث صحيح  :الشيخ 
  فضيلة الشيخ الرقية؟ :السائل 
من استطاع أن ينفع : ( من السنة فهي جائزة بل هي املقصودة بقوله صلى اهللا عليه وسلم  الرقية  :الشيخ 

  ) .أخاف فليفعل 
  ؟ ...وماذا تكون من الكتاب والسنة   :السائل 
اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أن الشايف ال شفاء إال شفاءك شفاء ( السنة فيها نصوص معروفة   :الشيخ 

  .وأن يأخذ ما يتناسب وضع املريض الذي هو فيه، فهو خيتار لكل مناسبة ملا يناسبها. ) ال يغادر سقًما 
  ؟  ... :السائل 
ولذلك اختصر املوضوع، كانت اخلطة أن أختار األحاديث الضعيفة منها وأضعها يف كتاب خاص  ... :الشيخ 

 قد كنا بدأنا باخلطوة ونسأل اهللا عز وجل  أن يتمها على.  
  لنسبة للسلسلة الصحيحة ؟با :السائل 
  .اخلامس من الصحيحية والضعيفة  ... :الشيخ 

  


